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 مؼدمة السماالت

 .احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 وبعد:  

العدوي بن ث مصطػى حد  مة اد  َّل صقخـا الع  ففذه بعض األشئؾة التي شللتفا 

حػظه اهلل، أردت أن أكرشها حتى يستػقد مـفا إخواين وأخوايت يف كل مؽان، 

 .بولوأشلل اهلل اإلخّلص والؼ  

كقف صحبت الشقخ  :لاا، فؼد يؼيف هذه السماالت جيدها قؾقؾة جد   والـاطر 

  ؟!من شبع شـوات، ومل تسلل فضقؾته شوى هذه األشئؾة الؼؾقؾةألكثر 

وكـت يف درس  ،أحرض لؾشقخ أغؾب دروشه لؼد كـت   :فلقول وباهلل التوفقق

شجل كل ما يتؽؾم به أل ةالعرض أجؾس يف ادؼدمة، ويف يدي الؼؾم والؽراش

دت الشقخ من الػوائد والػتاوى واألحؽام، فؽان كؾام خطر ظذ ذهـي شمال وج

أذهب مرة لسمال الشقخ ظن صحة  :يف كّلم الشقخ، وقؾت يف كػيس هجواب

هو ضعقف يا أمحد،  :حديث معني وأكا أظرف صحته، فسللت فضقؾته فلجابـي

 .واحلؿد هلل رب العادني   وأكت تعرف!!

ؾ م وب اِرك ظذ شقدكا حمؿد  ل  الؾفم وش   وظذ آله وصحبه أمجعني. وص 

 : أمحد بن حمؿود آل رجبوكتبه ببـاكه الباحث

 م(2178 – 8 – 28هـ(  ادوافق طفر الثّلثاء )7439( من ذي احلجة )77) 

 مرص –رشققة  –شفل احلسقـقة  -مـشلة أبو ظؿر-يف قرية خالد بن الولقد

 17552537621واتس اب:     17127263228هاتف 
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َُِغ [ عأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل1]  إىل   تػٍ طحخ يب 

انغُجخ أشذ أو  أَّ دلب ُعئم:  هً اهلل ػهُّ وآنّ وعهىانُيب ط

  وَزىة يُزىة اهلل ينانضاين َض انغُجخ ألٌ»: انضىن؟ لبل

؟ «ٍ اغزبثَّي َُغفش نّ حىت َؼفى ػهُّ، أيب ادلغزبة يال   

 فلجابـي: ال يصح هذا.

يب حكى انزظىَش  [ عأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:2]

 انفىرىغشايف؟

وز إال لؾحاجة أو الرضورة لحأحاديث فلجابـي: ال جي

 الواردة يف الباب.

ؽتب يل مؼدمة كتايب وهو ي    َصل فضقؾته يف األمر وف  

فؼال بجواز التصوير إذا  (حؽم التصوير الػوتوغرايف)

كدرس ظؾم، أو بث  :كان فقه فائدة أو مصؾحة

عه يف غر ذلك كالصورة ـ  احلرم ادؽي، وم   منالصؾوات 
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 لؾذكرى.

ى حتذَذ َىع ْكيب ُح عأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل: [ 3]

 اجلٌُن لجم حذوس احلًم؟

وهو من األخذ باألشباب. ،فلجابـي:  ذلك جائز  

ػٍ لىل انشجم [  وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل 4]

َّ أَِذ) :نضوجزّ يًبرا  (األسع كظهش أيٍ، إرا ثؼِذ ػه

 ػهُّ؟

ا حؾف ظؾقه.ل مع  فلجابـي: ظؾقه كػارة طفار إذا ف    

ػٍ  -أكضش يٍ يشح -[ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل5]

يٍ انجُذ أو يؼهيت كزا أو  إرا خشجِذ) :لىل انشجم نضوجزّ

؟(طبنك كزا، يأَِذ  

 ن  ة مساكني، فنِ رش  فلجابـي: ظؾقه كػارة يؿني، بنضعام ظ  

  .ز صام ثّلثة أيام، وال يؼع ضّلقهج  ظ  
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.ادعؾقهذا ما أختاره يف مسللة الطّلق   

كؼول ظن كقته،  كسللهؼول هذا لؾسائل دون أن وكحن ك 

وضّلقك غر واقع  ،ظؾقك أهيا السائل كػارة يؿني :له

.وال حمسوب  

كـت أكوي ) :وقال ،د ظذ كػسهَد ف السائل وص  ؾَ ؽ  فنذا ت   

بؼول مجاهر  ظؿًّل  :، ألزمـاه بام ألزم به كػسه(الطّلق

 ظـه يف مسللة الطّلق اهلل ل ظؿر ريضع  العؾامء، وكام ف  

ب ثّلًثا.س  الثّلث، أكه ألزم الـاس بالطّلق الثّلث أكه ي     

ْم كم حذَش َىسدِ  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:6]

( يف انكبيم يف ػؼفبء انشجبل)ذٌ يف كزبثّ اإليبو اثٍ َػ

ذ ػهً  ُزَمُي رشمجخ انشاوٌ، يؼُبِ أٌ احلذَش ػؼُف

  انشاوٌ؟ 

ؾزم هذا، إكام هو أمر أغؾبي، ويـبغي أن فلجابـي: ال ي  
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.ب الؼرائن ادحقطة بهس  ر لؽل حديث بح  ظ  ـ  ي    

دي احلديث من باب االكتؼاد ظذ فلحقاًكا يورد ابن ظ   

.راويه  

ب.س  وأحقاًكا يورده ظذ شبقل أكه من حديثه فح     

ػٍ سأٌ يؼُهزّ يف  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل7]

؟ (نزهزَتحتشَش رمشَت ا)كزبة    

بجديد. فلجابـي: هذا الؽتاب ال يعجبـي، مل يلِت   

كعم. فؼال: كعم ؟يا صقخـا هو غر جقد :قؾت  

ػٍ سأٌ يؼُهزّ  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل8]

كبٌ ْزا ػبو و، ْم رفطش أو ال؟ نهظبئى ٍَمانُهبئٍ يف احُل

.(و2114)   

راها كؾفا ال تػطر.فلجابـي: أ    
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عن صحة هذا احلديث:  انؼذوٌ حفظّ اهلل [ وعأنذ شُخُب9]

رسول اهلل صلى اهلل عليى وسلم مل يزل مفطًزا حتى انشلخ  )أن

.الشوز(    

 فلجابـي: هذا حديث صاذ هبذا الؾػظ.

عن رأيى يف قصة  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل11]

  الغزانيق، هل يصححوا أو يضعفوا؟ 

ؾتحسني.راها بؿجؿوع ضرقفا قابؾة لفلجابـي: أ    

عن رأيى يف الفتاة  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل11]

  املزني بوا، هل ُتعد بكًزا أو ثيًبا؟ 

راها بؽًرا.أ  فلجابـي:   

يِن  ابؽرً  أن وظؾل قائًّل: لو  د، فؾو ؾ  ها ال  د   هبا فح  ز 

 ج  
رجم ألهنا صارت ثقًبا؟ د أم ت  ؾ  هل ت    ،دت ثم زكتؾِ

.هنا لقست ثقًباد: ألؾ  فؽان الواب: ت     
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يِن  :فاحلاصل  ن  ز   ؽر أشسل معامؾة البِ عام   هبا ت  أن م 

 حلاهلا، واهلل أظؾم.

، وقد (حق الػتاة) كتايبهذا ظن صقخـا يف  وقد أثبت  

واحلؿد هلل رب العادني. ،عبِ ض    

ْم طح نذَكى : [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل12]

  حذَش يف األيش ثبإلشهبد ػهً انضواط؟ 

ثبت يف الباب حديث ظن رشول اهلل صذ فلجابـي: ال ي  

 اهلل ظؾقه وشؾم.

لىنكى يف نفظخ : يب [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل13]

  )انشبسع( انيت َطهمهب األطىنُىٌ؟ 

ـة، وال الس    من الؽتابفلجابـي: ال أظؾم ظؾقفا دلقًّل 

ىل اجتـاهبا.و  واأل    
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ػٍ طحخ حذَش:  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل14]

؟ «ٍ خيبنمادلشء ػهً دٍَ خهُهّ، يهُُظش أحذكى َي»   

ان  ل ضرقه ضريق موشى بن ث  م  فلجابـي: أ   د  ر  ، وقد اكػرد و 

عني، وتردد فقه ػه ابن م  عَ تحػظ ظذ تػرده، وقد ض  به، وي  

  أبو حاتم.

ش ح  كان ممن ف  وقد قال ابن حبان فقه:  :أمحد()قؾت 

.ظن ادشاهر األصقاء ادـاكرروي حتى كان ي   ،خطمه  

  ؟معل :ففل كؼول ظن احلديث ،يا صقخـا :فؼؾت

باظتبار أكه اكػرد به دون شائر  ،فؼال فضقؾته: كعم

ري. ه  أصحاب الز    
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ػٍ مجبػخ يف  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل15]

انغجىٌ، يف صَبصٍَ يزفشلخ، ْم جيىص  أٌ َظهٍ هبى إيبو 

ََيف أول صَضاَخ، وكه ى ألَّ هجهغهى َظهىٌ خهفّ، وطىرّ 

نهظىد؟  اغزخذو يكرّبََ   

هذا جائز، وهذه الػواصل بقـفم وبني  ،فلجابـي: كعم

هذه رضورة. ألن بطل الصّلةاإلمام ال ت    

ى رؼذد ْكػٍ ُح [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل16]

  يظهً انؼُذ يف لشَخ واحذح؟ 

مؽروه، فؽؾام ففو    فلجابـي:  إن كان هذا لغر شبب

أفضل. كاناجتؿع الـاس يف مصذ واحد   

ػٍ لشاءح عىسح انؼظش [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل 17]

ذ ْزا؟ َجثؼذ اَزهبء أٌ جمهظ يٍ اجملبنظ، ْم َص   

وال يصح ظن رشول اهلل صذ اهلل  ،ثبت هذافلجابـي: ال ي  

 ظؾقه وشؾم.
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ْم طح نذَكى  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:18]

  حذَش يف طالح األواثٌن؟ 

ذلك حديث، وحتى ما يف )صحقح  فلجابـي: ال يصح يف

ل.ع  م   مسؾم(  

ػٍ طحخ حذَش: [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل 19]

؟ «و ػهً األسع أٌ رأكم أجغبد األَجُبءشَّإٌ اهلل َح»   

.فلجابـي: احلديث ضعقف ومعؾول  

الرمحن زيد، هل هو ظبد  ظبد الرمحن بن يوظؾته تتؿثل يف 

لرمحن بن يزيد بن أم هو ظبد ا ؟بن يزيد بن جابر الثؼة

؟امتقم الضعقف جد    

فالذي أمامـا يف األشاكقد والؽتب ادسـدة هو األول  

.الثؼة  

ولؽن الـؼاد الؽبار كصوا ظذ أكه الثاين الضعقف، وهو  
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ع   ،ما كؼول به ل اخلز.وهبذا ي   

يب سأَكى يف حكى  حفظّ اهلل:[ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ 21]

ذ ادلُرب؟ ِؼإنمبء اخلطُت انغالو ػهً انُبط، إرا َط   

 -فلجابـي: األحاديث ادرفوظة يف هذا الباب بخصوصه

.ثبت، لؽَن العؿومات مع بعض اآلثار تشفد هلذاال ت    

م اخلطقب أم ال؟ثم قال: ما رأيك أكت يا أمحد؟ هل ي سؾ     

.ؾعؿوماتم يا صقخـا لي سؾ   :فؼؾت   

!!أحسـت   ،كعم :فؼال   

ْم ُْبن ولذ حمذد  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:21]

و اجلًؼخ؟ هزًظ يُّ عبػخ اإلجبثخ َىََ   

فلجابـي: ال يصح يف حتديد شاظة اإلجابة يوم الؿعة 

 حديث.
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وشؿعت فضقؾته مراًرا يؼول: لقجتفد الشخص يف 

وفؼه اهلل تعاىل. نق م  وفَ وال يوم الؿعة، واد  الدظاء ض    

الٌ َىْم انؼًم يف حَََ [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:22]

يغزُذِ األحبدَش  -ل ػهً ادلبل وانزْت حىت َضكًِىاحَل

أو اإلمجبع؟  ؟ويف كم طشلهب يمبل كًب رؼهًُب يُكى   

.فلجابـي: العؿل باحلديث ادشبع باإلمجاع  

ر يف الباب ال األخبا : ألنلؽَن اإلمجاع يف هذه هو األصل 

ثبت كام ذكرت.ت    

ْم رأخزوٌ ػهً  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:23]

نهشُخ األنجبين أيىّسا؟  (طفخ انظالح)كزبة    

مـفا مسللة  ،فلجابـي: كعم، كلخذ ظدة مسائل

.اوغرمه ...بالقدين لؾسجود ، والـزول(7)العجن  

                                                      

قابًضا  عىل هيئة من يعجن العجني التالية ( هو أن تقوم بعد السجدة الثانية للركعة1)

 !!يديك
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 :فؼال ،لسجودموضع الػضقؾته مسللة الـظر  فذكرت 

.وغرها ذه أيًضاوه  

إٌ  ،َب شُخُب :يمهذ [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل24]

إٌ يىػذ طالح انفجش انزٌ  :داس اإليزبء ادلظشَخ َمىنىٌ

. يًب ْى ادلىػذ انظحُح -حتذدِ وصاسح األولبف اٌِ يف يظش

  لىنكى؟

لقس موظًدا صحقًحا، بل الػجر يف مرص  ،فلجابـي: ال

ن قبل وقته.مذَ ي    

ػٍ حكى لىل انمبئم:  وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل[ 25]

؟ (سيؼبٌ كشًن)   

 فلجابـي: ال بلس هبذا الؼول.

أيب حذَش ػٍ  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل26]

لبل: سػٍ اهلل ػُّ ْشَشح  

ٍ إٌ اهلل لبل: َي»لبل سعىل اهلل طهً اهلل ػهُّ وعهى:  
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ػجذٌ  إيلَّ ب يمذ آرَزّ ثبحلشة، ويب رمشةػبدي يل ونًّ

ػهُّ، ويب َضال ػجذٌ َزمشة  دمب ايزشػُذ ثشٍء أحت إيلَّ

كُذ مسؼّ انزٌ  حجّ، يئرا أحججزّثبنُىايم حىت ُأ إيلَّ

َغًغ ثّ، وثظشِ انزٌ َجظش ثّ، وَذِ انيت َجطش هبب، 

جهّ انيت ميشٍ هبب، وإٌ عأنين ألػطُُّ، ونئٍ وِس

ّ ػٍ شٍء أَب يبػه اعزؼبرين ألػُزَّ، ويب رشددُد

ََ ُّ كشِ ادلىد وأَب أكشِ رشددٌ ػٍ َفظ ادلؤيٍ،  .«َيَغبءَََر  

نىال )ال خيفً ػهُكى لىل انزْيب يُّ:  َب شُخُب: ولهذ 

يًب  (ذَهِخُْجخ طحُح انجخبسٌ، نؼذوِ يٍ يُبكًن خبنذ ثٍ َي

  لىنكى؟ 

فلجابـي: قويل يف احلديث قؾته يف حتؼقق كتاب 

من أحاديث الصحقح ادسـد )، ويف كتايب (الػرقان)

(7) (الػتن  

                                                      

ذكر فضيلته يف التحقيق أن كل طرق احلديث ضعيفة، وطريق البخاري فيه كالم  ( 1)

 الذهبي.
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ٍ أٍَ َأخز لىنكى ِي [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:27]

؟يف يغبئم انطالق  

وْم رشاجؼزى ػٍ شٍء لشسدتىِ يف أحكبو انطالق يف كزبثكى  

؟ (جبيغ أحكبو  انُغبء)   

فلجابـي: ما أختاره يف مسائل الطّلق كتبته يف كتايب 

تراجع ظن يشء ، فخذه مـه، ومل أ(جامع أحؽام الـساء)

 من أحؽام الطّلق فقه.

ك صَّػهً أٌ أعبط َو [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:28]

؟ (و كهضىو ثُذ أيب ثكشُأ)احلبيظ اثٍ حجش    

فلجابـي: ظذ أشاس أهنا متؼدمة، وأهنا أخت ظائشة 

 ريض اهلل ظـفا.

حنٍ جمًىػخ يٍ  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:29]

ب عكُّب نإللبيخ يُّ، يمبو ثؼؼُب ثئيغبد انشجبة، اعزأجشَ

وختشَت انكهشثبء يف انشمخ، يهم جيت ػهً اجلًُغ 
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   ٍ أيغذوْب وحذْى؟َيجيت ػهً أو  ؟إطالحهب

ن أفسدوها وحدهم جيب ظؾقفم أن م   فلجابـي:

ن أفسد صقًئا فعؾقه إصّلحه. فؿ   :يصؾحوها يا أمحد  

جىاص ْم رشوٌ  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:31]

جؼخ عأٌ َشزشن  ػحُخ، مبؼىنواألانؼمُمخ  االشزشان يف

ش َخآجّؼب كأػحُخ، وأشخبص ثُُبد خمزهفخ، شخض َشَذ ُع

   ى؟حوصبنش َشَذ انه ،جؼٌن كؼمُمخ ػٍ ونذُع

.جيوز هذا، وهو قول الؿفور من العؾامء ،كعم فلجابـي:  

؟ن ظزاه لؾجؿفورم   ،يا صقخـا :فؼؾت  

عاةرة.بعض ادوشوظات اد :فؼال   

انجكش انجبنغ إرا  ػٍ [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل31]

  َكىٌ انؼمذ ثبطًهب أو ال؟  ،جذ ثغًن سػبْبوُِّص

َب  :يمهذ ،اخلالف نفؼُهزّ أصُبء ػشع ادلغأنخ ػهُّ وركشُد

؟أَب نى سجحذ ثطالٌ انؼمذ يهم يل وجهخ ،شُخُب  
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لك شؾف يف هذا: األحـاف وغرهم. ،فلجابـي: كعم  

ْم طح نذَكى  [ وعأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:32] 

  حذَش يف رفؼُم طالح ادلشأح يف ثُزهب ػهً طالهتب يف ادلغجذ؟

فقفا  ر  بعد مزيد بحث يف أحاديث الباب، مل أ   فلجابـي:

.حديًثا ثابًتا  

.قد قال هبذا صقخ من خارج مرص ،يا صقخـا :فؼؾت   

.أظرف ،كعمفؼال الشقخ حػظه اهلل،    

ْم جيىص نهًشَغ  عأنذ شُخُب انؼذوٌ حفظّ اهلل:[ و33]

ََ أٌ  -يف ادلغزشفًوْى مذس ػهً اعزؼًبل ادلبء،  انزٌ ال 

   َأخز انزشاة نُزًُى يف ادلغزشفً؟

شتغرب الشقخاو !!ال ماكع من ذلك ،يلخذ فلجابـي:  

واحلًذ هلل سة انؼبنٌن   من السمال.   

11121263228   رف:ْب    أمحذ ثٍ حمًىد آل سجت كزجّ:  


